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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1.   LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 

1.1 Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta với những chiến công oanh liệt đã 

đi tới thắng lợi cuối cùng. Sự ra đời phát triển của nền thơ chống Mỹ đã góp phần 

vào cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. 

     Có lẽ chƣa bao giờ trong lịch sử văn học Việt Nam, thơ ca lại đóng góp 

nhiều tài năng, tâm huyết với những tác phẩm có sức sống với thời gian nhƣ thơ giai 

đoạn chống Mỹ. Đặt thơ chống Mỹ trong lòng thời đại, có thể khẳng định mỗi vần 

thơ là tiếng gọi động viên, cổ vũ dân tộc vùng lên đánh giặc. Chiến tranh đã đi qua, 

đất nƣớc bƣớc vào thời kì hoà bình, thơ chống Mỹ trở thành đối tƣợng đầy hấp dẫn 

đối với các nhà nghiên cứu văn học. Trong cái nhìn đa dạng nhiều chiều của giới 

phê bình, có ý kiến cho rằng thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ít chất thơ, ít 

sự rung động tinh tế nội cảm mà nặng về tuyên truyền cổ vũ. Nhƣng ngƣợc lại 

nhiều công trình nghiên cứu lại khẳng định thành tựu và sức sáng tạo của thơ ca 

chống Mỹ. Do có tính vấn đề nhƣ vậy nên thơ chống Mỹ trở thành một hiện tƣợng 

văn học phong phú, độc đáo và có nhiều sức hút đối với giới phê bình, nghiên cứu 

và cả những độc giả yêu thơ.  

          Một trong những nét nổi bật của thơ chống Mỹ là sự xuất hiện của đội ngũ 

những nhà thơ trẻ. Chính họ làm nên sức bật và sức sống mới cho thơ ca giai đoạn 

này. Trong chiến tranh nhiều tài năng thơ nảy nở nhƣ: Phạm Tiến Duật, Hoàng 

Nhuận Cầm, Nguyễn Duy, Xuân Quỳnh, Bằng Việt, Lê Anh Xuân, Dƣơng Hƣơng 

Ly, Nguyễn Khoa Điềm… Họ đã cất lên tiếng nói đầy tự tin về ý thức trách nhiệm 

và nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim cả thế hệ mình - thế hệ tự nguyện nhập cuộc 

và trải nghiệm qua thử thách chiến tranh. Mỗi gƣơng mặt thơ trẻ đó mang một cá 

tính, một giọng điệu riêng làm nên những phong cách nghệ thuật độc đáo. 

1.2 Song song với việc nghiên cứu một giai đoạn thơ, một nền thơ, việc khảo sát 

đi sâu vào các tác giả tiêu biểu là một hƣớng đi cần thiết bởi xét cho cùng, giá trị 

của một nền thơ luôn đƣợc kết tinh bằng sức sáng tạo của những tài năng.  
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         Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Nguyễn Khoa Điềm viết không nhiều, nhƣng 

từ số lƣợng ít ỏi ấy vẫn hiện lên một tâm hồn thi sĩ thực sự với những rung động 

tinh tế, với thế giới nội tâm nồng nàn sâu lắng. Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ 

có phong cách rõ nét và có đóng góp quan trọng cho thành tựu của thơ chống Mỹ. 

Thơ Nguyễn Khoa Điềm là những phác hoạ về chiến trƣờng Bình Trị Thiên khói 

lửa những năm chống Mỹ, và là bức tranh về phong trào đấu tranh chính trị của học 

sinh, sinh viên trong những đô thị tạm chiếm miền Nam. Mảng nội dung quan trọng 

này đƣợc thông qua một tâm hồn thi sĩ nhạy cảm với một ngòi bút tài năng. Thơ 

Nguyễn Khoa Điềm là sự kết tinh của xúc cảm và trí tuệ để thăng hoa thành thơ. Đó 

không chỉ là sản phẩm của một trí tuệ giàu có, một tƣ duy sắc sảo mà đó còn là sản 

phẩm của một tấm lòng, một trái tim nên có sức lay động ở tận đáy sâu tâm hồn 

ngƣời đọc. 

         Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ chống Mỹ. 

Sau năm 1975 ông vẫn tiếp tục sáng tác và thơ của ông vẫn để lại ấn tƣợng sâu sắc 

về một tiếng thơ đầy trách nhiệm trƣớc đất nƣớc, cuộc sống, và cũng phản ánh rõ 

bƣớc chuyển biến trong tƣ duy thơ ông. 

         Nghiên cứu phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm qua những chặng đƣờng sáng 

tác - khảo sát thơ của ông trong thời kì kháng chiến chống Mỹ và cả trong thời kì 

hòa bình, có thể nhận ra những đặc điểm phong cách, những dấu hiệu đặc trƣng 

trong từng thời kì sáng tác, để càng thấy rõ sự ổn định và những biến đổi tƣ duy 

nghệ thuật thơ Nguyễn Khoa Điềm trong một phong cách thơ đặc sắc và nhất quán. 

Qua đó cũng có thể góp phần làm rõ chân dung sáng tạo cuả thơ Nguyễn Khoa 

Điềm cũng nhƣ tìm hiểu thơ ca Việt Nam thời kì hậu chiến và giai đoạn đổi mới.  

1.3 Nhiều tác phẩm của Nguyễn Khoa Điềm đƣợc chọn giảng trong chƣơng trình 

văn Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Nguyễn Khoa Điềm đã đóng góp 

những vần thơ hay nhất về đề tài Đất nƣớc trong văn học thế kỉ XX. Vì thế, đề tài 

này cũng sẽ góp thêm nguồn tƣ liệu cho việc giảng dạy và học tập các tác phẩm của 

Nguyễn Khoa Điềm trong nhà trƣờng phổ thông. 
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2.  LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

      Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ có phong cách riêng với tâm hồn nghệ sĩ 

đầy nhạy cảm. Không chỉ thành công khi viết về chiến tranh với những đề tài mang 

tầm vóc thời đại lớn lao mà còn đạt đến độ chín trong suy tƣ cảm xúc giữa bộn bề 

cuộc sống thƣờng ngày. Ngay từ khi cho ra đời những bài thơ đầu tiên, Nguyễn 

Khoa Điềm đã gây đƣợc sự chú ý của ngƣời đọc, với những bài phê bình, nghiên 

cứu về thơ ông. Các ý kiến trên đều khẳng định ông là nhà thơ có phong cách. “Đó 

là thơ của tuổi trẻ, thơ của khát vọng chống Mỹ, thơ về vùng đất ngoại ô, về bạn bè 

đồng chí”. Nhiều bài viết đánh giá thơ ông, là thứ thơ giàu sức liên tƣởng, có tƣ duy 

sáng tạo riêng và phong phú những cách thể hiện mới. 

         Năm 1972, Nguyễn Khoa Điềm đã trình làng thơ Việt Nam tập Đất ngoại ô. 

Sự xuất hiện của tập thơ đƣợc độc giả đón nhận hào hứng và khẳng định những 

thành công bƣớc đầu của thơ ông. Ngay sau đó nhà phê bình Hà Minh Đức đã có 

bài giới thiệu Đất ngoại ô của Nguyễn Khoa Điềm. Bài viết đã chỉ ra "sức hấp dẫn, 

lôi cuốn của thơ Nguyễn Khoa Điềm, đó là một hồn thơ trẻ trung nồng cháy lý 

tƣởng" và nhận ra điểm mạnh của thơ ông chính là "sự liên tƣởng đƣợc triển khai 

khi thì bằng vốn sống thực tế, khi thì bằng vốn văn hóa, khi thì qua mạch tình cảm 

đƣợc dẫn dắt từ một tấm lòng.  

         Trƣờng ca Mặt đường khát vọng ra mắt bạn đọc năm 1974 đã đem lại tiếng 

vang cho tên tuổi Nguyễn Khoa Điềm. Năm 1975 Nguyễn Văn Long có bài viết  

Nguyễn Khoa Điềm với Mặt đường khát vọng. Trong bài viết ông đã đi sâu vào nội 

dung của cả tập thơ, phân tích cụ thể con đƣờng đi theo cách mạng của tuổi trẻ miền 

Nam. Tác giả bài viết cho rằng “chƣơng Đất nước làm điểm tựa cảm xúc cho toàn 

...........  bài”. Cấu trúc của cả tập thơ là sự tìm tòi sáng tạo của Nguyễn Khoa Điềm 

trong cách thể hiện.  

          Năm 1976 Tôn Phƣơng Lan đã khẳng định tiềm năng của nhà thơ trẻ qua bài 

giới thiệu Nguyễn Khoa Điềm nhà thơ trẻ có nhiều triển vọng. Bài viết có cái nhìn 

khái quát bao trùm cả Đất ngoại ô và Mặt đường khát vọng để nhận ra cái riêng 

của Nguyễn Khoa Điềm giữa các gƣơng mặt khác. Đó là cảm nhận rất riêng của nhà 
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thơ về Huế với “cách nhìn riêng qua phong cách của mình, qua tấm lòng vốn đã gắn 

bó với Huế từ buổi ấu thơ”. Đó là những  liên tƣởng độc đáo…Những nét riêng đó 

đã định hình phong cách nhà thơ. Tôn Phƣơng Lan đã khẳng định “Một phong cách 

Nguyễn Khoa Điềm khá rõ. Bạn đọc ghi nhận ở anh một cách suy nghĩ và diễn đạt 

có âm hƣởng riêng”. 

          Năm 1979, Mai Quốc Liên với bài giới thiệu Nguyễn Khoa Điềm và những 

bài thơ từ chiến trường Bình Trị Thiên tiếp tục làm rõ thêm đƣờng nét chân dung 

thơ Nguyễn Khoa Điềm. Bài viết cho rằng: "Nguyễn Khoa Điềm không bắt đầu thơ 

mình từ sách vở, từ phòng văn mà từ hiện thực cuộc sống chiến đấu của nhân dân, 

đất nƣớc". 

 Năm 1985, Nguyễn Xuân Nam tìm hiểu phong cách Nguyễn Khoa Điềm 

trong Mặt đường khát vọng qua bài "Mặt đƣờng khát vọng của Nguyễn Khoa 

Điềm". Một lần nữa Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh điểm nổi bật của Nguyễn Khoa 

Điềm là "không đặc sắc về tạo hình, màu sắc nhƣng có sức liên tƣởng mạnh" và 

"anh đã có đƣợc cái nhìn vừa phân tích vừa khái quát rất cần thiết cho thơ". 

 Võ Văn Trực lại tìm cho mình một hƣớng đi mới trong việc cảm thụ thơ 

Nguyễn Khoa Điềm. Ông phác họa chân dung nhà thơ bằng việc tìm hiểu ảnh 

hƣởng của truyền thống văn hoá Huế đến con ngƣời và thơ Nguyễn Khoa Điềm, vì 

vậy bài viết có tựa đề: "Gương mặt quê hương - Gương mặt nhà thơ". Theo Võ Văn 

Trực, "hầu hết đề tài trong thơ anh đều đƣợc rút ra từ mảnh đất Huế, ngoại ô Huế và 

(ngoại ô mở rộng) của chiến trƣờng Bình Trị Thiên" và "lịch sử Huế, nền văn hóa 

Huế, hơi thở hàng ngày của cuộc sống Cố đô thấm vào máu thịt và cảm xúc về Huế 

chan chứa trong thơ anh". Thơ Nguyễn Khoa Điềm không "ngổn ngang" tên đất tên 

ngƣời xứ Huế, không "bề bộn" phong tục tập quán Huế nhƣng tâm hồn Huế vẫn dịu 

dàng ở phía sau mỗi dòng thơ". Chính chất Huế làm nên phong cách và bản lĩnh thơ 

Nguyễn Khoa Điềm. 

 Sau một thời gian dài, đến năm 1986 Nguyễn Khoa Điềm cho ra đời tập thơ 

Ngôi nhà có ngọn lửa ấm. Tập thơ đoạt giải thƣởng của hội nhà văn Việt Nam. 

Nhà nghiên cứu Vũ Tuấn Anh trong bài Nguyễn Khoa Điềm từ Mặt đường khát 
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vọng đến ngôi nhà có ngọn lửa ấm đã khẳng định sự thống nhất trong phong cách 

thơ Nguyễn Khoa Điềm trƣớc và sau chiến tranh. Ông cho rằng sự độc đáo của tập 

thơ Ngôi nhà có ngọn lửa ấm là tƣ duy hƣớng nội, giọng nói rất mới mẻ, không hoa 

mỹ, không thiên về cảm xúc màu hồng. Với bút pháp lấy cái tình của nội tâm làm 

nền, thơ đã thâm nhập vào bề sâu, tìm tòi đƣợc cái tiềm ẩn của sự vật. Tập hợp 

những điều mới mẻ đó “Ngôi nhà có ngọn lửa ấm ghi nhận một hƣớng cảm xúc: 

điềm đạm, sâu lắng, tách lớp vỏ của sự vật để tìm cái lõi bên trong, khơi gợi từ đấy 

những triết lí về đạo đức nhân sinh”. 

 Trong bài viết "Ngôi nhà tâm hồn Nguyễn Khoa Điềm luôn có ngọn lửa ấm", 

Hoàng Thu Thuỷ nhận xét bức tranh tâm hồn Nguyễn Khoa Điềm sau chiến tranh 

luôn đƣợc chiếu sáng bởi ngọn lửa hồng niềm tin và trách nhiệm. Bài viết chú ý đến 

quan niệm thơ của Nguyễn Khoa Điềm sau chiến tranh: "Anh đã cho rằng, nhƣợc 

điểm của thơ văn trong chiến tranh là suy nghĩ riêng tâm tƣ riêng của con ngƣời 

không phong phú đa dạng. Chỉ có một âm hƣởng chung là chiến đấu; những ƣớc 

mơ, dằn vặt lo âu đau thƣơng mất mát không có... Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi 

cách nhìn về chiến tranh, về văn học chiến tranh". Với quan niệm này Ngôi nhà có 

ngọn lửa ấm đạt tới những cảm xúc dồn nén trong vùng sâu thẳm của tâm hồn và 

giàu tính thuyết phục hơn khi chắt lọc chất thơ từ những điều rất đỗi đời thƣờng đơn 

sơ, bình dị. 

 Hoàng Thu Thuỷ là ngƣời chú ý tìm hiểu thi pháp thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

Dù chƣa phân tích kĩ nhƣng bài viết cũng đã có những phát hiện tinh tế và chính xác 

về nghệ thuật thơ Nguyễn Khoa Điềm: "Nắm vững đặc trƣng của thơ ca, bảo đảm 

cho "tƣ duy thơ đông đặc và nhảy vọt, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh hàm súc, triệt để 

khai thác âm vang của các khoảng cách trong thơ". Cuối bài viết Hoàng Thu Thuỷ 

đã nêu lên những đặc điểm trong thi pháp biểu hiện của Nguyễn Khoa Điềm: "Đó 

có lẽ là sự vận động từ gân guốc, mạnh khoẻ một cách điềm tĩnh đến độ sâu sắc đến 

mức tĩnh tại, chạm vào phần sâu kín nhất trong tâm hồn con ngƣời, làm bật lên 

những hiệu ứng thẩm mỹ phong phú"[5,18]. 


